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INTRODUÇÃO 
Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados referentes às atividades 
relacionadas ao ambiente de internet no exercício 2019. São apresentados dados que 
tratam do Portal e redes sociais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
(www.cbhvelhas.org.br) e Agência Peixe Vivo (www.agenciapeixevivo.org.br). 

Os dados foram fornecidos pela TANTO Expresso, empresa responsável pelas ações de 
comunicação do CBH Rio das Velhas e dados da Agência Peixe Vivo. 

PORTAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO 
O Portal da Agência Peixe Vivo conta com layout atualizado, moderno, navegação 
responsiva e funcionalidades que atendem à demanda do usuário contemporâneo. O 
monitoramento no portal é realizado constantemente a fim de que o mesmo seja 
aprimorado, de modo que as informações sejam disponibilizadas aos usuários da 
melhor maneira possível. 

Em 2019, o site da Agência Peixe Vivo foi repaginado, tornando-se mais moderno, mais 
rápido e mais seguro. Com um visual mais clean, a mudança permitiu também uma 
navegação mais simples e intuitiva, com acesso fácil a editais, notícias, agenda e 
informações institucionais. Além do novo layout, foi modernizada também a estrutura 
backend, tornando a experiência do usuário mais estável e ágil. 

 

Figura 1 - Site Agência Peixe Vivo. 

São inseridos, constantemente, conteúdo no Portal da Agência Peixe Vivo tais como 
editais internos, fotos, palestras e notícias, além de informações a respeito dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica ligados a agência, como o Comitê do Rio das Velhas, do Rio São 
Francisco, do Rio Pará e Verde Grande, gerando um conteúdo completo de 
informações.   
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Figura 2 - Conteúdo do site da Agência Peixe Vivo. 

As informações a seguir relacionam-se aos acessos ao portal, tais como indicação 
geográfica do usuário, desde o país de acesso até o município. Também podem ser 
encontrados nos tópicos abaixo o número de visitas diárias e a duração das mesmas.  

Estão disponíveis, também, informações sobre a publicação mais acessada e a forma de 
navegação, tanto sistema operacional quanto equipamento utilizado. E, ainda, é 
possível verificar se o usuário é novo ou recorrente no Portal. Trata-se de uma avaliação 
da aceitação e do engajamento do público no que se refere aos assuntos abordados 
pela Agência Peixe Vivo, bem como a própria atuação dos Comitês de Bacia a ela 
vinculados 

No período de janeiro a dezembro de 2019, no que diz respeito aos acessos, observa-se 
um pico de acessos ao site ao início do mês de junho, tendo o seu máximo registrado no 
dia 14, com 1.200 visitas. 

Gráfico 1 - Dados de acesso 2019. 

 

No ano como um todo, o portal recebeu 59.068 visitas, realizadas por 30.580 usuários 
diferentes – quase mil acessos a mais do que em 2018. Destes usuários, 42,44% 
acessaram o portal mais de uma vez no período. As páginas do portal foram visualizadas 
173.383 vezes, com duração média de 3:39 minutos. O tempo de acesso é interessante, 
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pois não é curto (inferior a 90 segundos), algo que poderia demonstrar rejeição, e 
também não é longo demais, o que poderia indicar que os usuários não conseguem 
localizar no portal as informações que buscam. 

Verifica-se que 93% das visitas foram realizadas no Brasil, estando o restante distribuído 
entre Estados Unidos, China e outros países. 

 

 

Figura 3 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por país. 
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Dos acessos realizados no Brasil, 47,9% foram originados em Minas Gerais, 8,5% em São 
Paulo, 7,3% na Bahia e 6,8% em Pernambuco. Alagoas, que figurava no ano anterior em 
2º lugar com 21% dos acessos, agora é o sétimo com 2,8%. É importante destacar 
também que houve acessos de todos os estados brasileiros. 

 

 

Figura 4 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por estado. 

Do Brasil, os cinco municípios que mais acessaram o Portal no período foram: Belo 
Horizonte (25,9%), Petrolina (4%), São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 
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Figura 5 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por município. 

O navegador mais usado é o Chrome (79%), seguido pelo Safari (6%), o Firefox (5%), o 
Android Webview (2%), entre outros. 
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Tabela 1 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por navegador 

 

O sistema operacional mais utilizado é o Windows (60,5%), seguido pelo Android 
(29,9%) e IOS (6%), entre outros. 

Tabela 2 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por sistema operacional. 
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Dos acessos realizados via smartphone, 82% foram realizados por meio de Android e 17% via 
IOS. 

Tabela 3 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por sistema operacional via smartphone. 

 

No que se refere ao comportamento do usuário, das 173.383 visualizações de páginas 
ocorridas, 122.351 foram exibições únicas de página. Ou seja, contempla o número de 
visitas durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma vez. 

Gráfico 2 - Comportamento do usuário em relação à página com maior número de 
visualizações. 

 

As páginas mais visualizadas, além da página inicial (18,1%), foram dos editais em 
andamento do contrato de gestão 014/ANA (15,3%), editais (15,1%) e editais IGAM 
2017 (12,1%). 

Tabela 4 - Páginas do Portal da Agência Peixe Vivo com maiores visualizações 
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Quanto ao fluxo de informação, das 59.068 visitas no período, 51% foram originadas de 
forma orgânica, por meio de mecanismo de busca, 37,6% iniciaram-se na home (acesso 
direto), e 8,3% a partir de outros sites, como os do CBH São Francisco e CBH Rio das 
Velhas e outros que especialmente publicam os editais da Agência Peixe Vivo. 

REDES SOCIAIS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO 
Facebook 

Em 2019, a Agência Peixe Vivo, visando fortalecer sua imagem, além de buscar uma 
rede maior de divulgação de suas ações, intensificou a publicação de conteúdos em sua 
página no Facebook. Abaixo algumas publicações como exemplo: 
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Figura 6 - Exemplos de conteúdo postados no Facebook em 2019. 

Houve aumento no interesse e no acesso à página, evidenciado pelos dados 
apresentados abaixo: 

No dia 31 de Dezembro de 2019, a página da Agência Peixe Vivo totalizou 1.210 
curtidas, 98 a mais do que o número registrado ao final de 2018. 
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Gráfico 3 - Evolução de curtidas. 

 

Observa-se que os picos de alcance das publicações (o número de pessoas às quais as 
publicações foram exibidas) foram restritos a períodos específicos do ano, quando 
houve maior movimentação na rede social da Agência Peixe Vivo. 

Gráfico 4 - Alcance das Publicações 

 

Os alcances totais (número de pessoas que receberam alguma atividade da página, 
incluindo publicações, publicações de outras pessoas na página, anúncios para curtir 
página, menções e check-ins), atingiu seu pico, com 263 pessoas alcançadas, no dia 23 
de dezembro. Neste dia, foi publicado post sobre a confraternização promovida entre 
os colaboradores da Agência Peixe Vivo, no escritório de Belo Horizonte. 

As reações (amei, triste, grr, dentre outros), curtidas, compartilhamentos e 
comentários, atingiram um ápice principal no mês de novembro de 2019, quando foram 
publicados três posts principais: sobre a participação da Agência Peixe Vivo no 1º 
Seminário de Intercâmbio Interagências; sobre a palestra da diretora-geral da Agência, 
Célias Fróes, em Encontro dos CBHs da Paraíba; e sobre a apresentação de trabalho 
científico de Flávia Mendes, coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, no XXIII 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 
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Gráfico 5 - Reações, Comentários, Compartilhamentos. 

 

Durante o ano de 2019, foram realizadas 28 publicações, abordando diversos assuntos 
relacionados principalmente às ações da Agência Peixe Vivo e dos Comitês da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e Rio das Velhas. 
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Figura 7 - Postagens Facebook Agência Peixe Vivo 

Do público que curtiu a página da Agência, a maioria compreende a faixa de 25 a 34 
anos, e quase 60% são mulheres. 

Gráfico 6 - Perfil do público que acessa o Facebook da Agência Peixe Vivo 

 

Brasil concentra praticamente todos os fãs da página. Em relação às cidades, a maioria 
está em Belo Horizonte (395), seguida de Maceió (59), Salvador (30) e Contagem (25). 
Seguem tabelas completas: 

Tabela 5 - Acesso ao Facebook da Agência Peixe Vivo por país e município 
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Figura 8 - Página da Agência Peixe Vivo no Facebook 

Portal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
O Portal do CBH Rio das Velhas conta com layout atualizado, moderno, melhor 
navegação e funcionalidades que atendem à demanda do usuário contemporâneo. O 
monitoramento no portal é realizado constantemente a fim de que seja aprimorado, de 
modo que as informações sejam disponibilizadas aos usuários da melhor maneira 
possível. 
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Figura 10 - Portal do CBH Rio das Velhas. 

São inseridos constantemente conteúdos no Portal do CBH Rio das Velhas tais como 
fotos, palestras e notícias, gerando um conteúdo multimídia completo. 

 

 

Figura 9 - Conteúdo Multimídia do Portal do CBH Rio das Velhas 
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As informações a seguir relacionam-se aos acessos ao portal, tais como indicação 
geográfica do usuário, desde o país de acesso até o município. Também podem ser 
encontrados nos tópicos abaixo o número de visitas diárias e a duração das mesmas. 
Também estão disponíveis informações sobre a publicação mais acessada e a forma de 
navegação, tanto sistema operacional quanto equipamento utilizado. 

É possível ainda verificar se o usuário é novo ou recorrente no Portal. Trata-se de uma 
avaliação da aceitação e do engajamento do público no que se refere aos assuntos 
abordados pelo CBH Rio das Velhas, bem como a própria atuação do Comitê. 

No período analisado, o Portal recebeu ao todo 66.032 visitas, realizadas por 44.053 
usuários diferentes. Os números representam um crescimento vertiginoso em relação 
aos acessos realizados por usuários em 2018, quando 49.213 usuários visitaram o site – 
um aumento de 34,7%. 

As páginas do Portal foram visualizadas 123.586 vezes, com duração média de 2min17. 
O tempo de acesso é interessante, não é curto (inferior a 90 segundos), algo que 
poderia demonstrar rejeição, e também não é longo demais, o que poderia indicar que 
os usuários não conseguem localizar no Portal as informações que buscam. 

Observa-se um pico de acessos representativo ao final do mês de janeiro e início de 
fevereiro, logo após o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, quando 
houve intensa atividade por parte do CBH Rio das Velhas e, consequentemente, por sua 
comunicação institucional, que produziu muito conteúdo nesse período. 

Gráfico 7 - Visão Geral do Público Alvo 

 

Verifica-se que quase 93% das visitas foram realizadas no Brasil, estando os outros 7% 
concentrados sobretudo nos Estados Unidos e Hong Kong. 
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Tabela 6 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por país 

 

Dos acessos realizados no Brasil, quase 80% foram originados em Minas Gerais – os outros 20% 
estão distribuídos principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia. É 
importante destacar que houve acessos de todos os estados brasileiros. 
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Tabela 7 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por Estado 

 

Do Brasil, os cinco municípios que mais acessaram o Portal no período foram: Belo 
Horizonte (46%), Rio de Janeiro, São Paulo, Sete Lagoas e Contagem. Chama a atenção a 
presença das duas maiores e principais cidades do país na lista, não pertencentes à 
Bacia do Rio das Velhas como as demais. 
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Tabela 8 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por cidade 

 

O navegador mais usado é o Chrome (68,9%), seguido pelo Safari (9,6%), Android Web Wiew 
(9,3%), Firefox (3,8%), entre outros. 

Tabela 9 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por navegador 
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O sistema operacional mais utilizado é o Android (43,6%), seguido pelo Windows (42,7%) e IOS 
(9%), entre outros. 

Tabela 10 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por sistema operacional 

 

Dos acessos realizados via smartphone, 81% foram por meio de Android e 17% via IOS. 

Tabela 11 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por sistema operacional via smartphone 
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No que se refere ao comportamento do usuário, das 123.586 visualizações de páginas 
ocorridas, 101.598 foram exibições únicas de página. Ou seja, contempla o número de visitas 
durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma vez. 

Gráfico 8 - Comportamento do usuário em relação à página com maior número de 
visualizações 

 

O tempo médio de acesso ao site foi de 02:37 minutos. As páginas mais visualizadas estão a 
home (12%), informações sobre a bacia hidrográfica do Rio das Velhas (8%), mapas e estudos 
(1,8%) e notícias (1,7%). 

Tabela 12 - Páginas do Portal do CBH Rio das Velhas com maiores visualizações 
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Quanto ao fluxo de informação, dos acessos à página no período, 61% se deram por meio de 
mecanismo de busca (Google, notadamente), 20% iniciaram-se na home (acesso direto) e 16% 
através de Rede Social (Facebook, em geral) – essa última contou com o aumento mais 
exponencial no período, de 5% em comparação a 2018. 

Redes Sociais Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
Desde o início do trabalho de comunicação para o CBH Rio das Velhas, as atividades de 
alimentação abrangem um conteúdo dinâmico e interativo. São imagens, notícias, 
apresentações e posts que chamam a atenção dos usuários, geram um histórico 
institucional e, como via de consequência, proporcionam um permanente aumento de 
curtidas e de seguidores, tanto nas redes sociais quanto na página oficial do Comitê na 
internet.  

As redes sociais do CBH Rio das Velhas configuram-se hoje como um canal de 
comunicação que visa a aproximação maior com o público da bacia, no que tange a 
divulgação de ações de mobilização e educação ambiental no território do Velhas, assim 
como das políticas públicas executadas pelo comitê em todas as regiões da bacia. 

Facebook 

As curtidas na página do CBH Rio das Velhas permanecem crescentes, uma vez que no dia 1° de 
setembro de 2014 (início das ações nas redes sociais) eram 101 curtidas. Em dezembro de 2014 
o total de curtidas contabilizadas foi de 617. Em dezembro de 2015, o número chegou a 1.954, 
em 2016 foi a 2.509, em 2017 foi de 3.243, e em 2018 chegou a 3.633. Agora, em 2019, o total 
de curtidas foi de 4.193, o que representa um aumento de mais de 15% em relação ao ano 
anterior. 

A inserção diária de posts proporciona um alcance considerável às informações por parte de 
pessoas que seguem a página. É crescente o número de usuários que curtem e compartilham as 
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postagens na página do CBH Rio das Velhas. Nota-se uma melhor aceitação de postagens com 
fotos. 

 

Figura 11 - Facebook do CBH Rio das Velhas 

 

Figura 12 - al de curtidas no Facebook do CBH Rio das Velhas 

No dia 01 de agosto de 2019, conforme mostra o gráfico abaixo, a página do Facebook 
do CBH Rio das Velhas alcançou 10.644 pessoas. Nesse dia, foi publicado o quarto vídeo 
da série 'Conhecendo o Comitê', que apresentou como se dá todo o processo de 
abertura do chamamento público, construção do projeto, apresentação, submissão, 
comissão avaliadora, a CTPC (Câmara Técnica de Projetos e Controle), e os Recursos da 
Cobrança pelo Uso da Água, que garantem o financiamento. Também foram feitos 
posts, nesse dia, da série #ArquivodoVelhas, que busca reapresentar conteúdos já 
produzir em contextos anteriores, e da campanha anual do Comitê ‘Que rio queremos? 
Cuidar é melhor que destruir’. 

Publicações 

Durante o ano de 2019, manteve-se a média de postagens dos anos anteriores – em 
2017 foram 600, em 2018 foram 535 e em 2019 foram 598. As publicações inseridas no 
Facebook abordam diversos temas sobre a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e o 
Comitê. 
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Gráfico 9 - Alcance das Publicações 

 

Postagem destaque  

A postagem de 2019 que rendeu maior interesse e alcançou o maior número de 
pessoas foi o compartilhamento do vídeo produzido pela equipe de Comunicação 
Institucional do CBH Rio das Velhas sobre as barragens de rejeito no Alto Rio das Velhas 
e a segurança hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 28 de fevereiro – 
pouco mais de um mês depois do rompimento da estrutura da Vale, em Brumadinho.  

A publicação alcançou 34.095 pessoas e registrou 614 reações, comentários e 
compartilhamentos. 
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Figura 13 - Postagem destaque 

Outra postagem de destaque, inserida no dia 24 de julho, foi sobre outro vídeo produzido pela 
Comunicação do CBH Rio das Velhas. Tratou-se do primeiro vídeo da série ‘Conhecendo o 
Comitê’, que apresentou os instrumentos de gestão e gerenciamento da entidade. O post 
alcançou 14.630 pessoas e gerou 174 reações, comentários e compartilhamentos. 

 

 

Figura 14 - Postagem destaque 
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As notícias próprias do CBH Rio das Velhas, produzidas pela Comunicação Institucional 
da entidade, também tiveram repercussões relevantes no Facebook. Prova disso é a 
matéria ‘Um dos principais afluentes do Velhas, Rio Bicudo sofre em meio a estiagem e 
está “cortado”’, que destacava a crise hídrica aguda de uma importante sub-bacia. O 
post com fotos do registro da seca e link que remetia a esta matéria no site, datado de 
11 de outubro, alcançou 14.080 pessoas e gerou 383 reações, comentários e 
compartilhamentos. 

 

 

Figura 15 - Postagem destaque 
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Da mesma forma, o post de 10 de maio que direcionava para a matéria ‘Próximo do 
encerramento, projeto aumenta volume d’água em nascentes e veredas da Serra do 
Cabral’, no site do CBH Rio das Velhas, alcançou 6.745 pessoas e gerou 173 reações, 
comentários e compartilhamentos. 

 

 

Figura 16 - Postagem destaque 

Com relação ao público alcançado no Facebook, a ferramenta utilizada possibilita 
apenas uma análise dos últimos 28 dias que antecedem este relatório, ou seja, o mês de 
dezembro. Neste período, o número total de pessoas alcançadas chegou a 4.113 no 
Brasil, dos quais 52% são mulheres e 48% são homens. 
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Figura 17 - Perfil dos fãs 

As pessoas que compõem o grupo alcançado estão distribuídas nas seguintes cidades: 
Belo Horizonte (1.942), Contagem (93), Sete Lagoas (89), Santa Luzia (71), Nova Lima 
(57), Ouro Preto (51) e Rio de Janeiro-RJ (50). Este dado é extremamente relevante, 
pois indica que, exceto a capital do estado fluminense, as principais cidades alcançadas 
no período pertencem à bacia do rio das Velhas. 

Youtube  

No ano de 2019, foram produzidos e publicados no Canal do Youtube do CBH Rio das 
Velhas 26 vídeos. Os vídeos consistem em produções, coberturas, filmagens e 
documentários relacionados aos projetos desenvolvidos na bacia com os recursos da 
Cobrança pelo Uso da Água, sobre grandes eventos realizados, como a Semana Rio das 
Velhas e o Encontro de Subcomitês, o Programa ‘Revitaliza Rio das Velhas’, e outras 
ações.  

As publicações dos vídeos são acompanhadas por pequenos textos, que identificam o 
evento, a data e local que ocorreram. Além disso, são inseridos nas matérias do Portal 
do Comitê, acompanhados por textos jornalísticos. As produções também são 
publicadas da rede social Facebook, para que o público tenha ainda mais acesso as 
informações. A página do CBH Rio das Velhas conta com 436 inscritos, que recebem 
automaticamente aviso de quando um vídeo é postado na rede.  

Em 2019, uma produção se destacou. Trata-se da série ‘Conhecendo o Comitê’, que a 
partir de quatro vídeos institucionais procurou traduzir, de maneira simples e didática, 
como a entidade se organiza e atua. A série teve como foco a estrutura do CBH Rio das 
Velhas, os instrumentos de gestão e gerenciamento, as câmaras técnicas vinculadas e 
os chamamentos de projetos e demandas espontâneas. 
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Figura 18 - Canal do CBH Rio das Velhas no Youtube 

Títulos e visualizações dos vídeos publicados em 2019 (26 vídeos): 

Tabela 13 - Vídeos do Canal do CBH Rio das Velhas no Youtube 

Vídeo Visualizações 
Projeto 4 Microbacias - São Bartolomeu - UTE 
Nascentes  

123 
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Coletiva CBHs Rompimento Barragem - 
Brumadinho - 30 jan 2019  

71 

Rompimento Barragem Vale em Brumadinho - 
Ação conjunta dos Comitês  

286 

Viveiro Langsdorff - UTE Rio Taquaraçu  307 
Programa Revitaliza Rio das Velhas - Parceria 
Instituto Espinhaço  

132 

Programa Revitaliza Rio das Velhas - Parceria 
FIEMG  

8 

Diagnóstico de Nascentes Urbanas do 
Ribeirão Onça  

216 

Barragens do Alto Rio das Velhas e o 
abastecimento de água de Belo Horizonte  

13.154 

Projeto Mitigação de Processos de Erosão e 
Assoreamento Rio Paraúna - CBH Rio das 
Velhas  

274 

Projeto Hidroambiental Proteção das Águas 
do Cabral - CBH Rio das Velhas - UTE Guaicuí  

411 

Projeto Difusão de Sistemas Agroecológicos  231 
Programa Revitaliza Rio das Velhas - Parceria 
COPASA  

239 

Produtor de Água - Diagnóstico Ribeirão 
Carioca - UTE Rio Itabirito  

78 

Semana Rio das Velhas 2019 - Que Rio 
Queremos?  

189 

Conhecendo o Comitê - Instrumentos de 
Gestão e Gerenciamento  

188 

Conhecendo o Comitê - Câmaras Técnicas  73 
Conhecendo o Comitê - Chamamento de 
Projetos e Demandas  

89 

Que rio queremos? - Polignano e Procópio  15 
Que rio queremos? - Ênio e Poliana  20 
Que rio queremos? - Izabel, Rodrigo e Heloísa  50 
Conhecendo o Comitê - Estrutura do CBH Rio 
das Velhas  

252 

Que rio queremos? – Luciana, Élio e Adriana  41 
Que rio queremos? - Apolo, Gérson e 
Eustáquio  

33 

SIGA Rio das Velhas - Sistema de Informações 
Geográficas  

60 

Mensagem Marcus Vinícius Polignano - 
ENCOB 2019  

32 

9º Encontro de Subcomitês - CBH Rio das 
Velhas  

70 

 

Instagram 

No ano de 2019, foram inseridos 282 posts com chamadas para o Portal, notícias, 
eventos, fotos, campanhas e outros no perfil do CBH Rio das Velhas no Instagram - 
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quase 100 publicações a mais do que no ano anterior. A quantidade de curtidas e 
comentários nas publicações e os seguidores do perfil continuam crescendo. O número 
total de seguidores atual é de 1.707, sendo que no ano de 2018 era de 1.172 � 
aumento de mais de 45%. 

 

Figura 19 - Instagram do CBH Rio das Velhas 

As publicações são acompanhadas por pequenos textos, fotos e com uso de hashtags. 
Nota-se também marcações de seguidores inseridos nas bacias hidrográficas dos rios 
das Velhas com o uso de hashtags das localidades.  

Com o aumento expressivo do número de seguidores, pôde-se perceber uma maior 
interação do público com marcações no perfil e mensagens enviadas inbox. Também 
está sendo feito mais compartilhamentos de conteúdo dos seguidores pela ferramenta 
repost.  

Em 2019, foi intensificado o uso da ferramenta stories do Instagram com a publicação 
de convites para eventos, fotos e vídeos de coberturas e com o compartilhamento de 
stories dos seguidores. Além disso, também tem sido utilizada a ferramenta destaques, 
onde é fixada animações de materiais impressos e capturas de tela das Newsletters, e 
promovido o compartilhamento de publicações em que o CBH Rio das Velhas é 
marcado.  

Seguem abaixo alguns posts publicados pelo Comitê ao longo do ano:  
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Figura 20 - Postagens do Instagram do CBH Rio das Velhas 

Podcast 

Em 2019, o CBH Rio das Velhas passou a contar com mais um produto de forma a 
agregar valor na sua comunicação e atingir um público cada vez maior e mais 
diversificado. O podcast ‘Momento Rio das Velhas’ já está no ar desde outubro e 
apresenta, mensalmente, notícias e informações relacionadas à Bacia Hidrográfica e 
sobre as ações promovidas pelo Comitê no território. 
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Figura 21 - Podcast na rede Soundcloud 

O podcast é uma mídia de transmissão de informações, em formato de áudio, 
disponibilizado em uma sequência de assuntos que podem ser baixados e ouvidos a 
qualquer hora, em qualquer lugar, em um player portátil, como um celular ou tablet, ou 
no computador.  

Cada um dos programas é também enviado para as rádios de toda a bacia hidrográfica, 
especialmente do interior, como forma de contribuir com a mobilização da população 
em prol da revitalização e proteção do Rio das Velhas, atingindo um público cada vez 
maior e mais diverso.  

Ao fazer uso dessa tecnologia em favor do meio ambiente, especialmente do Rio das 
Velhas, divulgando as ações e projetos do Comitê, propicia-se contribuições 
significativas na democratização e inclusão de públicos diversos no acesso às 
informações, saberes, cultura e realidade. 

Tabela 14 - Podcats produzidos em 2019 pelo CBH Rio das Velhas 

Mês Tema Podcast 

Outubro 
Crise hídrica na bacia do Rio das 

Velhas 

Novembro 9º Encontro de Subcomitês 

Dezembro Projetos hidroambientais 

 

 

Figura 22 - Exemplo de artes que são produzidas para melhor divulgação dos programas 
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FLICKR 

No ano de 2019, foram criados 145 álbuns de fotografia na plataforma Flickr, 
totalizando em 4.173 fotos. Os álbuns reúnem fotos de regiões, seminários, reuniões, 
palestras, oficinas, visitas de campo e outros no perfil do CBH Rio das Velhas. As 
publicações são acompanhadas por pequenos textos, que identificam o evento, a data e 
local que ocorreram. 

Os álbuns são colocados nas matérias do Portal do Comitê, que são acompanhados por 
textos jornalísticos. A plataforma utilizada também facilita para que os usuários façam 
download das imagens e possam colaborar na divulgação das ações do CBH Rio das 
Velhas. 

Ao todo, a plataforma conta com 21.595 fotos. 

Figura 23 - Perfil do CBH Rio das Velhas no Flickr 
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Considerações Finais 
Diante do exposto, conclui-se ser de fundamental importância a produção de conteúdo, 
os portais e a utilização das redes sociais para a ampliação do alcance das informações 
da Agência Peixe Vivo e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Além de 
caráter institucional e informativo, tais mídias exercem também o papel de canais de 
relacionamento dos agentes e públicos interessados nas atividades de ambas as 
entidades.  

Com o desenvolvimento de um sistema eficiente para publicação de conteúdo 
multimídia (notícias, vídeos, fotografias, mural, agenda, entre outros), acredita-se que 
os sites sejam os grandes agregadores de informações sobre Agência Peixe Vivo e CBH 
Rio das Velhas.  

Em 2019, em particular, no que diz respeito aos acessos do público aos sites, tanto do 
CBH Rio das Velhas, quanto da Agência Peixe Vivo, pôde-se observar um aumento 
significativo no número. Enquanto mil pessoas a mais acessaram o site da agência em 
comparação a 2018, o Comitê contou com 13 mil acessos a mais – um aumento de 
34,7%.  

Acredita-se que, tanto a disponibilização de uma plataforma mais inteligente e 
amigável, quanto a produção de um conteúdo mais relevante – especialmente para o 
público externo; ou seja, aqueles que não pertencem propriamente ao Comitê e suas 
estruturas – sejam os principais fatores que culminaram em números tão positivos.  

Aliados às principais redes sociais, como Facebook, Instagram e Youtube, se soma e se 
fortalece as redes de relacionamento já existentes na bacia. Especificamente em 
relação ao CBH Rio das Velhas, trata-se não somente da manutenção e atualização de 
conteúdo, mas do estabelecimento de um novo canal de comunicação entre os 
conselheiros, os Subcomitês e a sociedade da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
como um todo. Um ambiente interativo e de mão dupla, possibilitando prover 
informações em múltiplos formatos, acessível à toda sociedade, com uma abordagem 
colaborativa e corporativa. 

Se em termos quantitativos o número de publicações nas mídias sociais do CBH Rio das 
Velhas, especialmente Facebook, se manteve praticamente o mesmo em relação aos 
anos anteriores, o número de acessos e de interações do público com as postagens foi 
muito superior em 2019. As principais publicações do ano, devidamente apresentadas 
nos capítulos anteriores, claramente evidenciam isso. 

2019 foi o ano também em que um número muito significativo de vídeos institucionais 
foi produzido: 26 ao total – uma média superior a dois vídeos por mês. As peças 
consistem em produções, coberturas, filmagens e documentários relacionados aos 
projetos desenvolvidos na bacia com os recursos da Cobrança pelo Uso da Água, sobre 
grandes eventos realizados, como a Semana Rio das Velhas e o Encontro de 
Subcomitês, o Programa ‘Revitaliza Rio das Velhas’, e outras ações. 

Um desses vídeos, sobre as barragens de rejeito do Alto Rio das Velhas e ameaça à 
segurança hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte, chegou a ter mais de 13 
mil acessos. 
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Em 2019, uma produção se destacou. Trata-se da série ‘Conhecendo o Comitê’, que a 
partir de quatro vídeos institucionais procurou traduzir, de maneira simples e didática, 
como a entidade se organiza e atua. A série teve como foco a estrutura do CBH Rio das 
Velhas, os instrumentos de gestão e gerenciamento, as câmaras técnicas vinculadas e 
os chamamentos de projetos e demandas espontâneas. 

Esse ano, também, o CBH Rio das Velhas passou a contar com mais um produto de 
forma a agregar valor na sua comunicação e atingir um público cada vez maior e mais 
diversificado. O podcast ‘Momento Rio das Velhas’ já está no ar desde outubro e 
apresenta, mensalmente, notícias e informações relacionadas à Bacia Hidrográfica e 
sobre as ações promovidas pelo Comitê no território. 

O podcast é uma mídia de transmissão de informações, em formato de áudio, 
disponibilizado em uma sequência de assuntos que podem ser baixados e ouvidos a 
qualquer hora, em qualquer lugar, em um player portátil, como um celular ou tablet, ou 
no computador. 

Cada um dos programas é também enviado para as rádios de toda a bacia hidrográfica, 
especialmente do interior, como forma de contribuir com a mobilização da população 
em prol da revitalização e proteção do Rio das Velhas, atingindo um público cada vez 
maior e mais diverso. 


